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1. Nhiệm vụ trọng tâm 
Thực hiện Nghị quyết số 64/2018/QH14 về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội 

khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, 

cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 

trong những tháng còn lại của năm 2018. 

 

Hình minh họa 

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, tất nhiên không thể thiếu nhiệm vụ đẩy 

mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 

sản xuất, kinh doanh. 

Nhìn lại 7 tháng đầu năm có thể thấy, các rào cản kinh doanh, sự can 

thiệp quá mức của Nhà nước vào thị trường đang được gỡ bỏ. Nhiều 

“hành động” hiện thực hóa quyết tâm cải cách thể chế đã “tấn công” trực 

diện vào những rào cản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Có thể nêu một ví dụ “sáng láng”, đó là “cuộc cách mạng” trong quản lý 

an toàn thực phẩm, khi bãi bỏ hơn 90% thủ tục hành chính và “làm 

gương cho việc sửa đổi các nghị định khác” khi Chính phủ ban hành 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều Luật An toàn 

thực phẩm, thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Theo ước tính của Hiệp 

hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Nghị định 15/2018/NĐ-CP giúp 



giảm đến 90% chi phí hành chính, tiết kiệm 10 triệu ngày công và 3.700 

tỷ đồng mỗi năm cho các doanh nghiệp. 

Về lĩnh vực tư pháp cũng cải cách mạnh mẽ. Xin nêu ví dụ, tháng 5 và 6, 

ngành Tư pháp đã đưa ra hai văn bản pháp lý quan trọng, giúp tháo gỡ 

vướng mắc giải quyết nợ xấu và thi hành quyết định phá sản. Đó là Nghị 

quyết 03/2018/NQ-HĐTP và Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC. Đây là hai vấn đề bị coi là “cục máu đông” của nền 

kinh tế từ nhiều năm qua, do không có những hướng dẫn, giải thích rõ 

ràng từ cơ quan làm chính sách. 

Xin hoan hô, bởi sức sống của doanh nghiệp là sức sống của nền kinh 

tế chứ không phải đào hết tài nguyên để bán hoặc bán hết “đất vàng”, 

“đất kim cương” ở thành phố, đất ven biển. 

Theo nhiều chuyên gia, hiện vẫn còn “nút thắt” lớn ngay trong tư duy. 

Một số bộ, ngành góc nhìn còn bị giới hạn trong phạm vi văn bản được 

rà soát, ngành nghề được rà soát. Chỉ rà soát kiến nghị sửa đổi các điều 

kiện kinh doanh mà không xem xét đến kiến nghị loại bỏ ngành nghề đó 

ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện. Hay như với một số điều kiện 

cùng tính chất, nhưng quan điểm của các bộ lại khác nhau. Tóm lại, là 

“vừa cởi” vừa “do dự”. 

Lưu ý rằng, mỗi năm Nhà nước ban hành trên dưới 1.000 văn bản quy 

phạm pháp luật, trong đó khoảng 50% có liên quan đến hoạt động kinh 

doanh. Mỗi văn bản lại có hàng chục hoặc hàng trăm văn bản quy định, 

đã và đang tạo ra một “rừng” quy định, thậm chí “đá nhau”. 

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp luôn có ý nghĩa tạo ra “cú hích”, 

có giá trị như “giải phóng” sức sản xuất và môi trường kinh doanh cho 

doanh nghiệp.  

Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, không chỉ 

ngắn hạn, việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, trong đó có 

chính sách liên quan tới doanh nghiệp; qua đó, giúp các doanh nghiệp 

giảm chi phí và thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động phải là mệnh 

lệnh và đạo đức công vụ.  

Theo phapluatplus.vn 

 

2. Quy định bất hợp lý 3 năm mới sửa xong: Trên 
thúc giục, dưới từ từ 



Trong những sửa đổi được cho là rất tích cực về điều kiện kinh doanh, 

thì quá trình bãi bỏ những quy định bất hợp lý cũng kéo dài vài ba năm.  

DN được “cởi trói” 

Tại Hội thảo “Điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018” do 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, 

ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho biết, pháp luật kinh 

doanh 6 tháng đầu năm 2018, đã có nhiều cải cách, được cộng đồng DN 

ghi nhận và đánh giá cao. Có thể thấy, các rào cản kinh doanh, sự can 

thiệp quá mức của Nhà nước vào thị trường đang được gỡ bỏ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các hành động hiện thực hóa quyết tâm 

cải cách thể chế đã “tấn công” trực diện vào những rào cản hoạt động 

kinh doanh của DN. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, thúc 

đẩy cạnh tranh công bằng. 

Ông Tuấn chỉ ra, phải kể tới Nghị định 87/2018/ NĐ-CP về kinh doanh 

khí, thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP vốn bị doanh nghiệp kêu rất 

nhiều. Quy định về số lượng bình gas và dung tích bồn chứa, khiến 

nhiều DN đang kinh doanh bỗng dưng phá sản, đã được bãi bỏ. 

Nhiều quy định đã được bãi bỏ, cứu hàng ngàn DN khỏi phá sản 

Bên cạnh đó là Nghị định 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều 

Luật An toàn thực phẩm, thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Những 

thay đổi tại Nghị định 15 được cộng đồng DN ghi nhận, đánh giá cao, 

giống như “cuộc cách mạng” trong quản lý an toàn thực phẩm, khi bãi bỏ 



hơn 90% thủ tục hành chính và “làm gương cho việc sửa đổi các nghị 

định khác”. 

Theo ước tính của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Nghị 

định 15 giúp giảm đến 90% chi phí hành chính, tiết kiệm 10 triệu ngày 

công và 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho các DN. 

Hay Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa, đã đưa ra quy trình kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa nhập khẩu một cách cụ thể, giải quyết nhiều vấn đề vướng 

mắc trước đây. 

Ngoài ra, những cải cách trong lĩnh vực tư pháp, cũng đã góp phần bảo 

đảm môi trường kinh doanh tin cậy. Tháng 5 và tháng 6 vừa qua, ngành 

tư pháp đã đưa ra hai văn bản pháp lý quan trọng, giúp tháo gỡ vướng 

mắc giải quyết nợ xấu và thi hành quyết định phá sản. Đó là Nghị quyết 

03/2018/NQ-HĐTP và Thông tư liên tịch 07/2018. Đây là hai vấn đề bị 

coi là “cục máu đông” của nền kinh tế từ nhiều năm qua, do không có 

những hướng dẫn, giải thích rõ ràng từ cơ quan làm chính sách. 

Bên cạnh đó, báo cáo của VCCI cũng cho thấy, tỷ lệ tiếp thu ý kiến đóng 

góp của các cơ quan chủ trì soạn thảo, với 5 nghị định, 11 thông tư, 

trong nửa đầu năm 2018 là 52%. Tỷ lệ này cao hơn so với các năm 

trước, chứng tỏ ý kiến của cộng đồng DN ngày càng được ghi nhận. 

Đại diện nhiều hiệp hội ngành nghề tham dự Hội thảo cho rằng, những 

cải cách trên đã giúp cho cộng đồng DN, được “cởi trói” phần nào, trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hướng tới thực chất hơn 

Dù có những Bộ, ngành đã cắt giảm tới 50-70% điều kiện kinh doanh, 

nhưng nếu xem xét kỹ thì chưa thực chất, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch 

VCCI, nhận xét. 

Vấn đề còn tồn tại hiện nay là một số Bộ, ngành có xu hướng và góc 

nhìn còn bị giới hạn. Đó là giới hạn trong phạm vi văn bản được rà soát, 

giới hạn trong phạm vi ngành nghề được rà soát. Chỉ rà soát kiến nghị 

sửa đổi các điều kiện kinh doanh mà không  xem xét đến kiến nghị loại 

bỏ ngành nghề đó ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện. Hay như 

với một số điều kiện cùng tính chất, nhưng quan điểm của các Bộ lại 

khác nhau. 



Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật Basico, cho rằng, có thực 

trạng là trên thúc giục cải cách rất mạnh, nhưng chuyển động ở dưới lại 

“rất từ từ và lừ đừ”. Ví dụ, năm 2016, dự thảo sửa đổi Nghị định 19 về 

kinh doanh khí kiên quyết không tiếp thu, bãi bỏ các bất cập. Phải hơn 2 

năm sau mới sửa đổi bằng Nghị định 87.  

Hay Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh gạo cũng có nhiều những 

bất hợp lý, nhưng vẫn tồn tại 8 năm. Thời gian sửa sai dài hơn cả tuổi 

thọ trung bình của DN. 

Còn theo bà Phạm Chi Lan, trong những sửa đổi được cho là rất tích 

cực, thì quá trình bãi bỏ những quy định vô lý cũng kéo dài vài ba năm. 

Thời gian đó đủ “giết chết” hàng ngàn doanh nghiệp. 

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức 

Hiếu nhận xét, năng lực làm chính sách hiện nay của các cơ quan chức 

năng đang có vấn đề và giải pháp phải là thay thế cán bộ, chứ không 

phải tinh giản biên chế. 

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, trung bình, mỗi năm các cơ quan Nhà nước 

ban hành trên dưới 1.000 văn bản quy phạm pháp luật và khoảng 50% 

số văn bản này có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đó, có từ 

10-20 luật, khoảng 200 nghị định và quyết định của Thủ tướng, còn lại là 

Thông tư của các bộ và cơ quan ngang bộ. Mỗi văn bản đó lại có hàng 

chục, thậm chí hàng trăm quy định. Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, 



chính quyền có thể đưa ra hàng chục ngàn quy định có tác động đến các 

DN. Nếu những quy định này không tạo ra sự thông thoáng,  DN sẽ gặp 

nhiều bất lợi và không thể phát triển được. 

Theo vietnamnet.vn 

 

3. Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh 
Tuyên Quang về CCHC 
Ngày 4/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 

của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh 

Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn. 

 

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 

Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm 

việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình 

và Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn 

cho biết: Liên tục trong hai năm 2016-2017, tỉnh đã hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, cơ 



cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp-xây 

dựng, dịch vụ, giảm dần nông, lâm nghiệp, thủy sản. Năm 2017, tăng 

trưởng kinh tế đạt 7,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 36,2 triệu 

đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 23,3% năm 2016 xuống 19,3%; thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 8% 

so với năm 2016. 

Về công tác CCHC, tỉnh đã lãnh đạo quyết liệt việc giảm thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực, như: Thuế, kho bạc, 

hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng... 

Các cơ quan, đơn vị đã đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 

thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh, 378 thủ tục hành chính 

của ủy ban nhân dân huyện, thành phố, theo đó thực hiện giảm thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính cơ bản bình quân đạt trên mức 30%, một 

số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định 

của pháp luật. 

Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính 

được 1.935 thủ tục (cấp tỉnh: 1.533 thủ tục, cấp huyện: 280 thủ tục, cấp 

xã: 122 thủ tục). Các cơ quan, đơn vị tổ chức giải quyết giải quyết thủ 

tục hành chính theo đúng quy định. 

Hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh đã được 

triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung tới các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố; 100% thủ tục hành chính đã được cập nhật, 

đăng tải trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của 

tỉnh, với 739 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3; 51 thủ 

tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4, góp phần nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đảm 

bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài 

chính công, hiện đại hoá hành chính… tiếp tục có những chuyển biến 

mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa 

bàn tỉnh. 



 

Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Phát biểu Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của 

Chính phủ biểu dương và đánh giá những kết quả mà tỉnh Tuyên Quang 

đạt được. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi của chỉ 

tiêu KT-XH đã đề ra, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá 

khu vực miền núi phía bắc. 

”Tuyên Quang tự hào là ”Thủ đô kháng chiến” trước đây của đất nước, 

thì ngày nay với nhiều di tích lịch sử văn hoá lớn của quốc gia, tỉnh luôn 

là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ, xây dựng 

tỉnh ngày càng ấm no, giàu đẹp, xứng đáng là địa phương giàu truyền 

thống cách mạng”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói. 

Nhấn mạnh đến công tác CCHC của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ nêu rõ: Tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ 

đạo điều hành CCHC, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC); đã công bố chuẩn hóa 1.935 TTHC thuộc phạm vi giải quyết 

của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và của UBND cấp huyện, cấp xã; đã 

đơn giản hóa, giảm khoảng 30% thời gian thực hiện với 580 TTHC của 

các sở, ngành cấp tỉnh và 378 TTHC của UBND cấp huyện. Tỉnh tiếp tục 

duy trì hoạt động của Trung tâm hành chính công tại thành phố Tuyên 

Quang, UBND huyện Chiêm Hóa cùng với 04 bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả hiện đại cấp huyện của các đơn vị: Sơn Dương, Hàm Yên, Na 



Hang và Yên Sơn; thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; giảm 08 đơn vị sự nghiệp công 

lập và 205 điểm trường trong giai đoạn 2015-2017. Trong năm 2018, thí 

điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

Ủy ban Kiểm tra và Phòng Thanh tra; Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng 

Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại một số 

huyện; ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị với tiêu chí, phương pháp, quy 

trình cụ thể, là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại hằng năm 

theo quy định của Chính phủ. 

Tuyên Quang đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà nước. Cung cấp 790 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh. Tính đến tháng 6/2018, tỉnh đã có 30 cơ quan cấp tỉnh, 84 cơ quan 

thuộc các đơn vị cấp huyện, 114 cơ quan cấp xã được trang bị chứng 

thư số và đang tích hợp chữ ký số vào Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành. Tạo lập và cung cấp 6.207 tài khoản thư điện tử cho các cơ 

quan, cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; 10.903 tài khoản thư điện 

tử cho các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng 

Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Tuyên Quang cần gắn CCHC với việc 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05 

của Bộ Chính trị; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tạo 

chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công 

quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời 

dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu 

dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

rút ngắn thời gian ban hành văn bản, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào 

đời sống xã hội; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ 

chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đẩy 

mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với 

các chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

“Tăng cường cải cách TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến xây 

dựng, đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

tiếp cận điện năng, phát triển du lịch..., tăng cường công khai, minh 

bạch, tổ chức tốt việc giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết 



quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực”, Phó Thủ 

tướng nhấn mạnh. 

Đồng thời, tỉnh cần có biện pháp tuyên truyền, khuyến khích, tận tình 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC để 

tăng số hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để đảm 

bảo hiệu quả, thực chất, tránh lãng phí và hình thức. Thực hiện tốt việc 

trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi 

thẩm quyền của tỉnh tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau. Có các 

biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh 

thời gian vừa qua. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, tỉnh đẩy nhanh việc xây 

dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 

lý, điều hành; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ 

phục vụ quản lý, xử lý công việc chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, 

nhằm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, đáp ứng lộ trình xây 

dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. 

Đặc biệt, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải 

cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Triển khai việc khảo sát, đo 

lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ 

chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan. Đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông 

tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Có những chính sách ưu tiên cho khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp vào 

Tuyên Quang đầu tư kinh doanh, nhất là lĩnh lực nông nghiệp, nông 

thôn, nông dân. 



 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao 200 triệu 

đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: VGP/Lê Sơn 

* Nhân dịp công tác tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Danh dự Quỹ bảo trợ học sinh 

dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của báo Công an nhân dân đã 

trao 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ các 

cháu học sinh nghèo hiếu học trước thềm năm học mới. 

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Sửa Luật Quản lý thuế: Tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho người nộp thuế 
Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) đã bổ sung nhiều quy định mới 

đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người nộp thuế. 

Theo ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Dự thảo 

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã bổ sung thêm các quyền, tạo thêm thuận 

lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, người nộp thuế được biết thời hạn giải 

quyết hoàn thuế; số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số 

thuế không được hoàn... 



Ngoài ra, dự thảo luật cũng bổ sung quy định: thời hạn nộp hồ sơ thuế, 

chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật; thời hạn 

nộp hồ sơ khai thuế khoán; thời hạn được khai bổ sung; thời hạn nộp 

thuế, tính tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ 

sung nhằm đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp 

thuế và cơ quan thuế. 

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung nhiều nội dung tạo điều 

kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế (Ảnh minh họa: KT) 

Ông Cao Anh Tuấn cho biết, một trong những thay đổi của dự thảo luật 

lần này là sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá 

nhân. Theo quy định hiện tại, cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên 

phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm 

hoặc số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn. 

“Để hỗ trợ người nộp thuế tổng hợp thu nhập trong năm trước khi thực 

hiện quyết toán thuế, giảm thiểu rủi ro, dự thảo Luật quản lý thuế đã sửa 

đổi thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân là 120 ngày kể từ ngày kết 

thúc năm dương lịch - kéo dài thêm 1 tháng so với thời hạn quyết toán 

của doanh nghiệp”, ông Tuấn cho hay. 

Thêm chế tài quản lý thuế thương mại điện tử 

Theo đại diện Tổng cục Thuế, mặc dù đã có quy định về hóa đơn điện 

tử, nhưng chưa bắt buộc áp dụng rộng rãi, mà vẫn cho phép doanh 



nghiệp được sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn nên đa số các 

doanh nghiệp vẫn lựa chọn sử dụng hóa đơn giấy; chỉ một số ít doanh 

nghiệp lựa chọn áp dụng hóa đơn điện tử. Do đó, Dự thảo Luật Quản lý 

thuế sửa đổi cũng bổ sung quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ 

điện tử vì theo quy định hiện hành về in, phát hành, sử dụng hóa đơn 

được xây dựng cơ bản để áp dụng quản lý đối với hóa đơn giấy. 

“Việc áp dụng hoá đơn điện tử, đặc biệt là hoá đơn điện tử có mã xác 

thực của cơ quan thuế trong thời gian qua cho thấy, áp dụng hoá đơn 

điện tử giúp giảm thời gian làm thủ tục hành chính của doanh nghiệp và 

cơ quan thuế; giảm chi phí cho doanh nghiệp; khắc phục tình trạng làm 

giả hoá đơn, gian lận về hoá đơn, giảm chi phí lợi ích cho toàn xã hội”, 

ông Tuấn nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, để thúc đẩy giao dịch điện tử, Dự thảo Luật Quản lý thuế 

đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động 

thương mại điện tử. Theo đó, cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu và 

triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như: khai thuế điện tử, hoá 

đơn điện tử, nộp thuế online; bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, 

ngành, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử 

của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế… 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, dự 

thảo Luật Quản lý thuế lần này đã có nhiều nội dung sửa đổi thông 

thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông qua những quy định rõ 

ràng minh, bạch hơn. 

“Dự thảo mới quy định nộp thuế không bị xử lý vi phạm về thuế, không 

tính tiền chậm nộp đối với trường hợp thực hiện theo văn bản của cơ 

quan quản lý thuế. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, bởi 

hiện tại, khoản thừa không vấn đề gì những thiếu sẽ bị phạt”, bà Cúc 

nói. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, một số doanh nghiệp cho 

rằng dự thảo luật nên tăng thời gian chuẩn bị hồ sơ đối với doanh 

nghiệp để việc kê khai được đúng, đủ số thuế phát sinh. Ngoài ra, cần 

có những quy định mềm dẻo về cưỡng chế thuế để các doanh nghiệp có 

điều kiện phát triển kinh doanh và trả nợ cho ngân sách nhà nước./. 

Theo vov.vn 

 

5. Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe 
hợp đồng điện tử phải gắn mào 



Bộ GTVT vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định 

thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội 

dung dự thảo mới nhất này đã “gỡ” được nhiều vấn đề dư luận 

đang quan tâm. 

Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào 

Nếu như ở dự thảo lần 4 Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng ô tô được Bộ GTVT đưa ra hồi tháng 2/2018 vừa 

qua được báo chí phản ánh nội dung “xe hợp đồng điện tử phải có phù 

hiệu “XE TAXI” gắn trên kính xe, niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy 

định, có hộp đèn với chữ "TAXI ĐIỆN TỬ" gắn cố định trên nóc xe” thì ở 

dự thảo mới nhất được Bộ GTVT trình lên Chính phủ ngày 31/7 vừa qua 

không nêu quy định này. 

Ở Điều 7 của dự thảo mới nhất, ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo 

hợp đồng có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”; phải niêm yết chữ “XE HỢP 

ĐỒNG” hoặc "XE HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ"; niêm yết các thông tin trên xe 

theo quy định. 

Trường hợp ô tô kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng sử dụng cả 

hợp đồng bằng văn bản giấy và hợp đồng vận tải điện tử thì niêm yết 

chữ "XE HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ". 

Tuy nhiên, quy định gắn hộp đèn với chữ "TAXI ĐIỆN TỬ" tiếp tục được 

áp dụng đối với xe taxi đang sử dụng các ứng dụng đặt xe điện tử. 

Tờ trình của dự thảo nêu rõ: Bổ sung quy định xe taxi có hộp đèn với 

chữ "TAXI ĐIỆN TỬ" gắn cố định trên nóc xe theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ GTVT tại Điều 6 về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe 

taxi. 

Ngoài ra, trên xe phải có thiết bị đã được cài đặt phần mềm kết nối để 

giao dịch với hành khách; đảm bảo cung cấp cho hành khách các nội 

dung tối thiểu gồm: thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 

vận tải (tên, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế); thông tin về lái xe (họ và 

tên, hạng giấy phép lái xe, số giấy phép lái xe, số điện thoại); thông tin 

về xe (biển kiểm soát xe, nhãn hiệu và sức chứa của xe, năm sản xuất); 

điểm bắt đầu và điểm kết thúc chuyến đi; thời gian bắt đầu và kết thúc 

chuyến đi; hành trình; cự ly chuyến đi (km); thông tin về giá cước và số 

tiền hành khách phải trả (VND). 

Tức là, các xe đang là xe taxi có thể gắn “mào” theo logo của hãng hoặc 

gắn thêm mào “TAXI ĐIỆN TỬ” theo quy định để người dân có thể gọi 



xe theo cách truyền thống (gọi trên đường, qua tổng đài) hoặc dùng các 

ứng dụng gọi xe khác. 

Trả lời câu hỏi “Grab có phải doanh nghiệp vận tải?” 

Đối với câu hỏi “Grab, Uber là doanh nghiệp vận tải hay doanh nghiệp 

công nghệ”, theo dự thảo Nghị định 86 mới đã có nội dung rất quan 

trọng đó là sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 khái niệm về kinh doanh 

vận tải bằng ô tô. 

Nội dung này nêu rõ: “1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực 

hiện các công đoạn của hoạt động vận tải để vận chuyển hành khách, 

hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi. Trong đó, có công 

đoạn trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, 

hàng hóa; quyết định giá cước vận tải”. 

Khái niệm này đã được đưa ra từ dự thảo trước đó tuy nhiên đã gặp 

nhiều ý kiến trái chiều. Bởi theo ý kiến một số chuyên gia cho rằng: định 

nghĩa tại Khoản 1 Điều 3 không phù hợp với quy định của Luật Giao 

thông đường bộ về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong nền kinh tế hiện 

đại, các doanh nghiệp có xu hướng chuyên môn hóa, tập trung đầu tư 

vào một hoặc một số công đoạn trong chuỗi giá trị, tìm cách tối đa hóa 

hiệu quả kinh doanh. 

Tuy nhiên, Ban soạn thảo Bộ GTVT tiếp tục giữ nguyên khái niệm này. 

Đại diện Ban soạn thảo cho rằng, nội dung này, căn cứ thực tế thực hiện 

thí điểm và bản chất của hoạt động kinh doanh vận tải. Bởi 2 lý do: Một 

là, việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận tải là tất yếu và vì vậy 

cần định nghĩa cụ thể về hoạt động kinh doanh vận tải để rành mạch 

giữa các đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp ứng dụng qua đó xác định rõ 

trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải. 

Hai là, việc đưa ra định nghĩa về kinh doanh doanh vận tải nhằm mục 

đích phân định rõ ràng khi nào thì các chủ thể tham gia vào các quá trình 

vận tải phải được coi là đơn vị kinh doanh vận tải và phải chấp hành các 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Quy định này 

cũng là cơ sở để xác định các đơn vị như Uber, Grab có phải là đơn vị 

kinh doanh vận tải hay là đơn vị công nghệ. 

“Như vậy, với định nghĩa trên thì các đơn vị như Uber, Grab nếu sử 

dụng phần mềm để phục vụ chung cho các đơn vị kinh doanh vận tải, 

thực hiện điều hành các phương tiện kinh doanh vận tải để vận chuyển 

hành khách (quyết định phương tiện nào sẽ thực hiện đón khách), quyết 

định giá cước vận tải thì phải là đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp 



các đơn vị phần mềm này bán hoặc cung cấp dịch vụ ứng dụng phần 

mềm cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải sử 

dụng phần mềm để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình, điều hành phương tiện của mình để đón trả khách, quyết định giá 

cước thì khi đó các đơn vị phần mềm là các đơn vị cung ứng dịch vụ 

công nghệ”, đại diện Ban soạn thảo cho hay. 

Theo baochinhphu.vn 

 

6. ‘Nới’ điều kiện thành lập ngân hàng 
Cổ đông sáng lập dù vẫn phải sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành 

lập ngân hàng thương mại cổ phần nhưng không còn phải sở hữu “trong 

thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép” như quy định cũ. Đồng 

thời, NHNN cũng bãi bỏ quy định thành lập ngân hàng phải “có tối thiểu 

2 cổ đông sáng lập là tổ chức”. 

 

‘Nới’ hàng loạt điều kiện thành lập ngân hàng 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để 

lấy ý kiến. 



Phía NHNN cho biết, thông tư này là nhằm đơn giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng theo chỉ đạo chung của 

Chính phủ. 

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo Thông tư trên là việc NHNN quyết 

định sửa đổi, bổ sung, bài bỏ một số điểm thuộc Điều 9, Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động 

của các tổ chức tín dụng. 

Theo đó, cổ đông sáng lập mặc dù vẫn phải sở hữu tối thiểu 50% vốn 

điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần nhưng không còn 

phải sở hữu “trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép” như 

quy định cũ. 

Cùng với đó, bãi bỏ quy định cổ đông sáng lập là cá nhân phải “Có khả 

năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần”. 

Đồng thời, bãi bỏ quy định cổ đông sáng lập là tổ chức phải “Có khả 

năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần”. 

Đặc biệt, NHNN quyết định bãi bỏ 3 quy định đối với cổ đông sáng lập, 

gồm: “Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp”, 

“Cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải 

quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần khó 

khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản” và “Có tối thiểu 2 cổ đông 

sáng lập là tổ chức”. 

Tương tự, đối với việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng (theo Thông tư số 30/2015/TT-NHNN), dự thảo 

Thông tư bỏ các điều kiện “có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức”, 

“có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng”, “cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong 

trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả 

năng chi trả, thanh khoản” đối với cổ đông sáng lập. 

Về tiêu chuẩn đối với Tổng giám đốc của Ngân hàng hợp tác xã, dự thảo 

Thông tư bỏ tiêu chuẩn “có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng 

từ 05 (năm) năm trở lên” tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 31. 

Theo vietnamfinance.vn 

 

7. Dự thảo Nghị định biểu diễn: Cởi mở và trách 
nhiệm 



Những bất cập phát sinh trong đời sống biểu diễn nghệ thuật như quy 

định về ca sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn, người đẹp, người mẫu ra 

nước ngoài dự thi, phổ biến bản ghi âm, ghi hình, tác phẩm sáng tác 

trước năm 1975... được chờ đợi điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phù hợp 

với thực tiễn đời sống trong Nghị định tới đây. Những vấn đề này cũng 

vừa được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL lấy ý kiến lãnh đạo các 

Sở, ngành, đơn vị tổ chức biểu diễn... trong cả nước về dự thảo Nghị 

định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

 

Theo Dự thảo Nghị định biểu diễn, ca sĩ hải ngoại sẽ được cấp phép trực 

tiếp khi về nước biểu diễn 

Những bất cập từ đời sống... 

Dự thảo Nghị định biểu diễn lần này có nhiều thay đổi được đánh giá sát 

thực tế tạo điều kiện, mở đối với các cá nhân, tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, đơn vị quản lý. Thực tế đời sống biểu diễn nghệ thuật từ các địa 

phương nêu ra những bất cập đối với các quy định hiện hành. 

Ông Nguyễn Văn Tâm - Sở VHTTDL Long An băn khoăn về việc có nên 

bỏ cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật đối với âm nhạc, tạp kĩ hay 

không. Bởi theo quy định hiện hành, đơn vị biểu diễn và tổ chức nghệ 

thuật muốn biểu diễn thì phải xin phép. Nhưng trên thực tế hầu hết các 

đơn vị đều không biểu diễn đúng với giấy phép. Trong thời gian vừa qua, 

Sở VHTTDL Long An tiếp nhận nhiều doanh nghiệp đến tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật. Khi chúng tôi kiểm tra hầu hết các đơn vị đều hoàn toàn 



vi phạm. Tức là biểu diễn không như giấy phép. Hoặc các doanh nghiệp 

sử dụng giấy phép biểu diễn tại các hội chợ thương mại. Hội chợ chỉ 

diễn ra tối đa 7 ngày. Trong 7 đêm diễn chắc chắn có sự thay đổi 

chương trình, không lẽ họ biểu diễn cùng một nội dung xin phép? Tôi 

nghĩ, giấy phép tổ chức chương trình ca múa nhạc, tạp kĩ đến một lúc 

nào đó không còn phù hợp với thực tế. Hay chăng ta có điều khoản 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Đưa 

vào dự thảo: không cần thiết giấy phép cho ca nhạc, tạp kĩ mà yêu cầu 

biểu diễn bài hát có nội dung lành mạnh, không chống phá... là được. 

Việc đề xuất bỏ giấy phép biểu diễn đối với loại hình ca nhạc, tạp kĩ theo 

bà Kiều Tôn- Phó GĐ Sở VHTTDL Bến Tre: Thực tế ở Bến Tre tồn tại 

một số bất cập như các đơn vị tổ chức lợi dụng các tổ chức xã hội để 

vận động bán vé gây bức xúc dư luận, gây khó khăn công tác quản lý. 

Các chương trình xiếc, ảo thuật của các tổ chức, cá nhân khi đến biểu 

diễn thì “treo đầu dê bán thịt chó”, nghèo nàn nội dung, cơ sở vật chất tồi 

tàn, chưa đảm bảo cho người xem. Trên thực tế họ có đầy đủ các hồ sơ 

thủ tục theo quy định nhưng cơ quan quản lý “gánh” hậu quả nếu chất 

lượng không cao... 

Từ thực tế này, bà Tôn đề xuất: Hiện nay chúng tôi ít cấp phép mà 

thường chỉ tiếp nhận thông báo. Thực tế, trong quá trình biểu diễn có 

nhiều nguyên nhân phải thay đổi nội dung, ca sĩ, bài hát... Nếu họ không 

hợp đồng được với ca sĩ thì trên giấy phép có sự thay đổi. Nên chăng có 

quy định mở cho vấn đề này để thuận lợi cho đơn vị khi họ tổ chức một 

chương trình. Các địa phương tiếp nhận có thẩm quyền quyết định này 

nếu thấy rằng ca sĩ hoặc bài hát không vi phạm gì so với quy định 

chung. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó GĐ Sở VHTT TP.HCM cho hay: 

TP.HCM là thị trường biểu diễn nghệ thuật sôi động nhất nhì nước. Có 

rất nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật có chức năng tổ chức biểu 

diễn. Khi chúng tôi cấp phép một trong những điều băn khoăn là trong 

các danh mục xin phép biểu diễn, các đơn vị đối phó bằng việc danh 

mục rất ít vì nó liên quan đến phí thẩm định, thời lượng… Căn cứ theo 

quy định thì không có gì sai. Nếu thấy chương trình nào có vấn đề nhạy 

cảm quá thì chúng tôi yêu cầu phúc khảo. Để tổ chức phúc khảo đúng 

thành phần ca sĩ... gây khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đề cao 

yếu tố hậu kiểm, vai trò cơ quan chức năng các Sở địa phương rất quan 

trọng. Nên chăng tạo sự linh hoạt cho các cơ quan chức năng địa 

phương... 

Tháo gỡ và đề cao trách nhiệm... 



Nội dung dự thảo Nghị định mới trên cơ sở kế thừa và phát huy NĐ 

79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, được đánh giá cao, sát 

thực tế, thay đổi theo hướng có lợi, thông thoáng cho cá nhân, đơn vị tổ 

chức biểu diễn. Các quy định cấm tại Điều 6, NĐ 79/2012/NĐ-CP được 

thể chế bằng chính sách quản lý ràng buộc trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

Việc cấp phép trực tiếp cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài mà không phải qua đơn vị tổ chức, doanh nghiệp. Điều này làm 

đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của nghệ sĩ. 

Ông Phạm Hồng Thu - GĐ Nhà hát Sơn La cho rằng việc cấp phép trực 

tiếp cho nghệ sĩ ở nước ngoài là thay đổi lớn và mang tính tích cực. 

Giữa nghệ sĩ và đơn vị tổ chức sẽ tự có thỏa thuận riêng với nhau... 

Những thay đổi trong cấp phép ca khúc sáng tác trước năm 1975 và mở 

rộng đối tượng dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài... được cho 

là sát với thực tiễn, khắc phục những bất cập trong thời gian qua.  

Ngày 3.8, tại TP.HCM Cục NTBD, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị lấy ý 

kiến về một số chính sách trong dự thảo Nghị định quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các 

Sở, ngành địa phương, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong cả 

nước. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên chủ trì hội nghị. 
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8. Niêm yết thủ tục hành chính để cán bộ, công chức 
phải thực hiện đúng chức trách 
Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại cơ 

quan công quyền là yêu cầu bắt buộc; góp phần giảm phiền hà, 

nhũng nhiễu và tăng cường giám sát của người dân. 

Tạo thuận lợi cho người dân 

Hiện nay, tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại UBND phường, xã đều công bố, niêm yết công 

khai thủ tục hành chính, đảm bảo sự minh bạch, tạo thuận lợi cho người 

dân khi tới thực hiện giao dịch. 

Tại UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), các thủ tục 

hành chính của 11 lĩnh vực theo quy định của UBND thành phố Hà Nội 

như: Nội vụ, quân sự, giáo dục - đào tạo, thanh tra, lao động - thương 



binh và xã hội, tư pháp, văn hóa - thể thao, địa chính, môi trường, công 

thương, nông nghiệp đều được niêm yết công khai. Ngoài ra, tại đây 

cũng niêm yết thông tin đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh kiến nghị 

và dịch vụ công trực tuyến. 

Người dân xem thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa 

UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 

Chị Vũ Thanh Giang, công chức Văn phòng Thống kê (UBND phường 

Minh Khai) cho biết, hiện nay tất cả 204 thủ tục hành chính của các lĩnh 

vực trên đều được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để tạo thuận 

lợi cho người dân khi đến giao dịch.  

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng, 20 phường 

của quận họp rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp phường để niêm yết thống nhất. Các 

thủ tục niêm yết đảm bảo tiêu đề về tên thủ tục, điều kiện, hồ sơ văn bản 

giấy tờ cần thiết, căn cứ pháp ly, quy trình, trình tự, thời gian giải quyết, 

lệ phí (nếu có) để người dân có thể tiếp cận thủ tục mà mình cần làm 

một cách nhanh nhất. 

“Sau khi rà soát thì còn lại 199 thủ tục, những thủ tục không còn phù 

hợp với điều kiện hiện tại sẽ được loại bỏ. Hiện UBND phường đang 



chờ quận có văn bản chính thức thì 20 phường của quận sẽ thống nhất 

cùng niêm yết bộ thủ tục này”, chị Vũ Thanh Giang cho biết. 

Ông Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai cũng cho 

biết, phường đã niêm yết bộ thủ tục hành chính theo quyết định 

07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Hàng năm, phường 

đều tiến hành rà soát để đảm bảo việc niêm yết, công khai thủ tục hành 

chính luôn được cập nhật khi có bất cứ thay đổi nào. 

Tại UBND phường Thanh Nhàn, việc niêm yết các thủ tục hành chính 

cũng được thực hiện nghiêm túc. Trong số 204 thủ tục hành chính niêm 

yết thì nhiều nhất là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương binh-xã 

hội (liên quan đến chế độ, chính sách…), người dân khi đến làm thủ tục 

hành chính đều dễ dàng tiếp cận với những thông tin này.  

Niêm yết thủ tục hành chính tại UBND phường Thanh Nhàn (Hai Bà 

Trưng, Hà Nội) 

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cho biết, 

ngoài công khai trên bảng tin thì có bộ hồ sơ đặt tại bàn để người dân có 

thể trực tiếp xem. Cán bộ, công chức của bộ phận phận một cửa cũng 

sẵn sàng hướng dẫn người dân nếu có thủ tục nào còn vướng mắc. 

Việc rà soát thủ tục hành chính cũng được giao cho các bộ phận chức 

năng, khi có văn bản mới thì sẽ họp rà soát thủ tục có liên quan rồi báo 

cáo UBND quận. Sau khi thống nhất nội dung bãi bỏ sẽ tiến hành niêm 

yết thủ tục mới cho kịp thời, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, tại 



phường cũng đã có thủ tục mới thay thế thủ tục cũ, chủ yếu là lĩnh vực 

thương binh - xã hội. 

Người dân có thể giám sát cán bộ, công chức thực hiện công vụ 

Công bố thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc để đảm bảo 

thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời 

các quy định thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành 

chính, góp phần phòng, chống tiêu cực. 

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cũng là giải pháp quan trọng 

và cần thiết để dần không còn hiện tượng công chức giải quyết thủ tục 

hành chính tự ý đặt thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu công dân đi lại 

nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn có thể giám sát cán bộ, công chức 

thực thi công vụ qua hệ thống camera bằng điện thoại. 

Theo ông Đặng Xuân Hải, việc niêm yết thủ tục hành chính tạo thuận lợi 

cho cả người dân và cán bộ, nếu cán bộ cố tình đưa ra yêu cầu ngoài 

thủ tục thì người dân hoàn toàn có quyền có ý kiến. “Điều này cũng sẽ 

hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt; buộc cán bộ, công chức 

phải làm đúng chức trách của mình”, ông Đặng Xuân Hải khẳng định.  



Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cũng khẳng 

định, việc niêm yết công khai rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay 

khi trình dộ dân trí đã được nâng cao và công nghệ thông tin ngày càng 

phát triển. Người dân hoàn toàn có thể nắm bắt các yêu cầu về các thủ 

tục họ định làm và từ đó giám sát cán bộ, công chức xem có thực hiện 

đúng chức trách hay không. 

Cũng theo bà Thạch Bảo Khôi, để giám sát cán bộ, công chức khi giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân, ngoài hệ thống camera kết nối 

tại bộ phận một cửa  của phường với UBND quận Hai Bà Trưng, 

phường có thêm một hệ thống camare giám sát toàn bộ các phòng ban. 

“Với hệ thống camera này, lãnh đạo UBND phường có thể giám sát 

được hoạt động của bộ phận một cửa cũng như các bộ phận khác từ 

điện thoại di động. Từ đó đảm bảo cán bộ, công chức làm việc đúng 

nhiệm vụ của mình, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu 

hay gây khó dễ cho người dân”, bà Thạch Bảo Khôi khẳng định. 

Việc niêm yết thủ tục hành chính kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin đã góp phần tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. 

Theo Bộ Tư pháp, riêng lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, tính đến hết 

ngày 15/7/2018, trên toàn Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã ghi 

nhận cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được hình thành và đồng bộ tại 

28/63 địa phương trên toàn quốc với trên 1,8 triệu trường hợp đăng ký 

khai sinh và hơn 6,9 triệu công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin 

cơ bản về nhân thân, mối quan hệ công dân trên toàn hệ thống. 
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9. Kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử ở 
Quảng Ninh 
Quảng Ninh là mô hình chính quyền điện tử đầu tiên trong cả nước 

được Trung ương, các tỉnh bạn đánh giá cao và được người dân, 

doanh nghiệp ghi nhận, ủng hộ. 



 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm hành chính công thành 

phố Uông Bí. Ảnh: TTXVN 

Quảng Ninh là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Tổ quốc, được ví như là một 

Việt Nam thu nhỏ với nhiều tiềm năng, thế mạnh, có vị trí địa kinh tế, địa 

chính trị chiến lược. 

Với chuyển biến tích cực trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2017 Quảng Ninh 

đã vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), chỉ số cải cách hành chính PAR Index, qua đó tạo thuận lợi thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. 

Ông Đặng Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Ninh cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các cấp, các ngành, 

địa phương Quang Ninh đã tập trung nghiên cứu, thực hiện 3 khâu đột 

phá chiến lược. 

Theo đó, ngay từ năm 2012 tỉnh đã chủ động, triển khai xây dựng chính 

quyền điện tử và các Trung tâm hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện với mục tiêu thực hiện cải cách hành chính là khâu then chốt để 

phát huy dân chủ, thực hiện pháp quyền, phát triển kinh tế xã hội nhanh 

và bền vững. 



Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước được Trung ương, các tỉnh bạn 

đánh giá cao và được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, ủng hộ. 

Sau 5 năm thực hiện, Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, các 

mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, nhiều mục tiêu hoàn thành vượt chỉ 

tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Đến nay, hơn 400 đơn vị hành chính của tỉnh tham gia ứng dụng chính 

quyền điện tử,  trung bình trên 1 triệu lượt văn bản trao đổi qua mạng 

hàng năm, tiết kiệm trên 30 tỷ đồng chi phí hành chính mỗi năm, riêng 

tiết kiệm chi phí gửi nhận văn bản một năm gần 15 tỷ đồng. 

Hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến, trên 600 nghìn hồ sơ được giải 

quyết mỗi năm giúp tiết kiệm chi phí xã hội trung bình một năm trên 70 tỷ 

đồng. 

Bên cạnh đó, Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử được 

triển khai giúp địa phương này minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước cho người dân, doanh 

nghiệp, cho phép người dân tham gia giám sát việc thực thi nhiệm vụ 

của cơ quan nhà nước. 

Đặc biệt, hệ thống giúp giảm tới 40% thời gian và giảm số lần phải đi lại 

tối thiểu một lần/giao dịch của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. 

Kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nhà; đặt lịch hẹn trước qua 

mạng; hồ sơ được xử lý tập trung, tại chỗ với thủ tục đơn giản, thuận 

tiện… 

Kinh nghiệm từ tỉnh Quảng Ninh cho thấy để triển khai thành công chính 

phủ điện tử cần sự quyết tâm từ phía lãnh đạo các cấp, đào tạo, xây 

dựng hạ tầng công nghệ thông tin và lựa chọn đối tác triển khai có đủ 

năng lực. 

Việc triển khai những công nghệ hiện đại trong kỷ nguyên cách mạng 

công nghiệp 4.0 như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… 

sẽ góp phần hiện đại hóa các chiến lược của Chính phủ nhằm tạo ra các 

giá trị công. 

Tại Hội Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt 

Nam (Vietnam ICT Summit) 2018 diễn ra tại Hà Nội mới đây  với chủ đề: 

“Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao cách làm của Quảng 

Ninh. 



Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định Văn phòng Chính phủ sẽ đồng 

hành với Quảng Ninh và nhấn mạnh mô hình ở Quảng Ninh sẽ là nền 

tảng để đánh giá xây dựng mô hình chính quyền điện tử quốc gia. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang hợp tác với Tập đoàn FPT khảo sát, 

đánh giá lại thực trạng mô hình chính quyền điện tử tỉnh, thông qua đó 

sẽ bổ sung những mặt còn hạn chế, tồn tại. 

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ cùng với Tập đoàn FPT xây 

dựng một trung tâm dữ liệu hiện đại, đồng bộ, là nơi tập trung lưu giữ, 

xử lý thông tin, dữ liệu của toàn tỉnh gồm: phòng chống lụt bão, thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn; giao thông, tài nguyên môi trường; dân cư; kinh tế xã 

hội… 

Đồng thời, xây dựng hệ thống Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng 

Ninh có khả năng tích hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Hệ thống này sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ hành chính công của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cho người dân và doanh 

nghiệp. 

Người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào hệ thống này là có thể 

được cung cấp đầy đủ các dịch vụ hành chính của cơ quan Nhà nước 

tỉnh Quảng Ninh, từ các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh 

đến thủ tục đăng ký, quản lý hộ tịch, thông tin khiếu nại tố cáo, cấp hộ 

chiếu ngoại giao và công vụ… 

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho 

biết, Tập đoàn FPT sẽ nỗ lực hết sức cùng với tỉnh Quảng Ninh triển 

khai xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử của tỉnh, góp 

phần đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh đi đầu về hoạt động khoa học 

công nghệ. 

Từ những thành công đã đạt được của Chính quyền điện tử, tỉnh Quảng 

Ninh xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phải 

hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả trong quản lý vận 

hành và cung cấp dịch vụ, trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu về phát triển 

bền vững. 

”Về công nghệ thông tin, chúng tôi luôn coi đó là công cụ hữu hiệu, là 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Công nghệ phải đạt tới ngưỡng hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả cho chính 

quyền trong việc phục vụ lợi ích của công chúng, khi đó những lợi ích 

của công nghệ thông tin mới tiếp cận được tới tất cả người dân”, ông 

Đặng Sỹ Nguyên nói. 



Từ năm 2016 tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và triển khai Đề án thành 

phố thông minh với mục tiêu: xây dựng thành phố thông minh lấy người 

dân làm trung tâm, người dân vừa là người thụ hưởng, cũng là người 

đóng góp, xây dựng, phát triển các dịch vụ, thông qua việc sử dụng, 

phản hồi, cung cấp thông tin cho thành phố thông minh. 

Các ứng dụng công nghệ thông tin đã cải thiện và nâng cao tiện lợi cho 

người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng hiệu 

quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo môi trường, cuộc sống tươi đẹp; 

thúc đẩy đổi mới và thực thi công bằng xã hội, tăng cường sự minh bạch 

và chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý. 

Đặc biệt, với những thành công trong việc xây dựng chính quyền điện tử 

- được tỉnh Quảng Ninh xác định là yếu tố nền tảng cho việc tiếp tục xây 

dựng thành phố thông minh hoàn toàn có cơ sở, cũng như khả năng xây 

dựng thành phố thông minh trên các lĩnh vực phù hợp với các tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh. 

Ông Đặng Sỹ Nguyên nhấn mạnh, xây dựng chính quyền điện tử làm 

thay đổi mô hình xử lý, thay đổi lề lối làm việc; trong đó có sự quyết tâm 

cao từ phía lãnh đạo tỉnh và sự đồng thuận cao của các cấp. 

Các yếu tố như tuyên truyền, đào tạo, xây dựng hạ tầng công nghệ 

thông tin… cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc triển khai thành 

công chính quyền điện tử./. 
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10. Hà Đông lấy cán bộ công chức làm trọng tâm 
trong cải cách hành chính 

Hàng năm, UBND TP ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính, ban hành 50 quyết định công bố 1.476 thủ tục. Các thủ tục 

này được chuẩn hóa niêm yết công khai. 

Sáng nay 3/8 Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Nguyễn Thị Thu chủ trì 

hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 04/2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

TP.HCM thực hiện công tác này gắn với dân vận chính quyền, đẩy mạnh 

và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cải cách hành 

chính, phòng chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, công khai 

minh bạch chế độ chính sách, mở rộng và phát huy dân chủ. 



 

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 04/2015 của Chính phủ về 

thực hiện Qui chế dân chủ. 

Hàng năm, UBND Thành phố ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính, ban hành 50 quyết định công bố 1.476 thủ tục. Các thủ tục này 

được chuẩn hóa niêm yết công khai. 

Đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, Thành phố ban hành quy trình dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên 

địa bàn Thành phố; thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử 

thủ tục phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và nghiên 

cứu thực hiện thí điểm “thực hiện đăng ký xây dựng nhà riêng lẻ” thay 

thế thủ tục “cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ” tại quận 7. 
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11. Mỹ Hào đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt 
động 
Vừa qua, UBND huyện Mỹ Hào đã chính thức đưa Trung tâm hành 

chính công vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp, đây 

được được coi là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và 

hiện đại hóa nền hành chính ở cấp huyện,thành phố trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên. 



 

 

Trung tâm hành chính công huyện Mỹ Hào 

Trung tâm được thiết kế xây dựng theo kiến trúc văn phòng với diện tích 

790m2. Trong đó có 3 tầng gồm: tầng 1 là phòng một cửa liên thông, 

tầng 2 là phòng làm việc và tầng 3 là kho lưu trữ. 

Trung tâm tập trung nhiều cán bộ ở các phòng, ban trực thuộc UBND 

huyện như: Văn phòng đăng ký đất đai, kinh tế hạ tầng,  tư pháp ... Hồ 

sơ sẽ được cán bộ tiếp nhận, thẩm định tại chỗ và trình lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt. 

Bên cạnh việc xử lý hồ sơ và hướng dẫn tại trung tâm, các cá nhân và tổ 

chức có thể khai báo hồ sơ qua cổng thông tin điện tử qua sự tư vấn từ 

các cán bộ trung tâm thông tin.    

Với mô hình này, cả người dân và cơ quan nhà nước cấp huyện đều 

được lợi. Trong 7 tháng vừa qua, huyện Mỹ Hào phê duyệt trên 2.300 bộ 

hồ sơ, trong đó tháng 3 giải quyết nhiều hồ sơ nhất với trên 460 bộ, số 

hồ sơ được trả đúng hẹn đạt trên 99,3%/. 
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12. Bình Dương tăng cường giải pháp thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài 



Bình Dương với môi trường đầu tư thông thoáng đang là địa chỉ 

hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 

6 tháng qua, tổng vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương đạt hơn 

850 triệu USD, đạt 61% so với kế hoạch năm. Tính chung từ năm 2016 

đến nay, thu hút FDI của Bình Dương đã đạt hơn 5,7 tỷ USD, bằng hơn 

82% kế hoạch 5 năm (2016-2020). Tỉnh Bình Dương kỳ vọng sẽ sớm đạt 

và vượt chỉ tiêu thu hút 7 tỷ USD trong giai đoạn này. 

Bình Dương đang tăng cường giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

(Ảnh minh họa: VCCI). 

Để có được kết quả đó, Bình Dương đã xây dựng và phát triển các khu 

công nghiệp tập trung, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư. Phần 

lớn dự án được bố trí vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phù 

hợp với định hướng thu hút đầu tư của Bình Dương, đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ môi trường. Các ngành, lĩnh vực được ưu tiên thu hút đầu tư là 

công nghiệp điện, điện tử, cơ khí, dược phẩm, hóa chất, thương mại, 

dịch vụ. 

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 

hơn 12.700 ha, tỷ lệ cho thuê đạt gần 74% và 12 cụm công nghiệp với 

tổng diện tích gần 800 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 67%. Theo đề án điều chỉnh 

quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 đã được Thủ 



tướng Chính phủ phê duyệt, Bình Dương có 33 khu công nghiệp với 

diện tích 14.790ha. 

Bình Dương hiện có gần 1,3 triệu người lao động tại chỗ và trên 50.000 

lao động nước ngoài. Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoat động sản 

xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp FDI, Bình Dương đang từng 

bước giải quyết các vướng mắc liên đến chế độ chính sách cho người 

lao động như đóng bảo hiểm xã hội, chế độ khám chữa bệnh cho người 

nước ngoài, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân…, đồng thời xem xét việc 

cấp phép lao động 300 giờ/năm cho công nhân lao động so với qui định 

200 giờ/ năm như hiện nay. 

Thời gian tới, Bình Dương tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện 

đại nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, như xây dựng mới, mở rộng 

và nâng cấp hệ thống giao thông trục chính kết nối nội tỉnh và vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam. 

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để thu 

hút các dự án lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài, Bình Dương tiếp tục 

cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời tập trung các nguồn 

lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội; triển khai đào 

tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung 

ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp. 

Công tác vận động, xúc tiến đầu tư được tỉnh Bình Dương đẩy mạnh tại 

các thị trường trọng điểm như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, 

Đài Loan. Bằng nhiều kênh thông tin, tỉnh Bình Dương kêu gọi các 

doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung với 

các dự án công nghiệp hỗ trợ; tranh thủ cơ hội Việt Nam tham gia các 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) và những dự án có hàm lượng công 

nghệ cao theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, lãnh đạo tỉnh Bình Dương 

đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành nhằm xây dựng, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách; cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. 

Đồng thời tiếp tục giữ ổn định môi trường đầu tư, thường xuyên lắng 

nghe và giải quyết những kiến nghị, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc 

của cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Môi trường đầu tư, kinh 

doanh của Bình Dương ngày càng thông thoáng, thuận lợi, được cộng 

đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao vẫn đang được 

chú trọng cải thiện tốt hơn, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền 

vững./. 
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